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 اهدكت٘ر / ستٌد طارق

 قسٍ اهوغٞ اهعربٚٞ ٗآدابٔا

 داًعٞ هلِا٦، هلِا٦

ٞة اهسدددةٝ اه ا ٚدددٞ اهددد        د فرعدددان ًدددّ فدددرٗ  اهتدددارٙ  ب  ددددار     عدددبددددكت كتابددد

ًدددّ  1711اهفٚوسدد٘ا اهفرُسددٛ  ددداْ ددد٘ن رٗهدد٘  كتابددٕ  ا٨ع افددات    عدداَ         

بدددا ستدددٟ اُت ودددة    اهوغدددٞ  ٗدٙددددن ًدددّ اهلتدددان ٗالفلدددرّٙ   كٗر ٩ٚد، ٗ بعدددٕ اهعالددد

كمحد فارس اهشدٙاق ٗهلِٕ قدد ك ددر كتاب دٕ   اهعا دٌٞ اهفرُسدٚٞ      اهعربٚٞ عوٟ ٙد 

ًددّ الدد٩ٚد،     1916اَ َ، ٗك دددر عبددد اهددرمحّ  ددلرٜ   عدد   1855بددارٙيف   عدداَ  

ٞن اآددا بددد ا٨ع افات : ًٗدد    ٝن  ا ٚدد عددد اهدددكت٘ر طددٕ ٙ هددم ًدِٙددٞ اكهددلِدرٙٞ هددة

سسني را٢د كتابٞ اهسةٝ اه ا ٚٞ ب  ددار كتابدٕ  ا٪ٙداَ    ث٩ثدٞ كدداا١، اهد ٜ ٙعدد        

ا٪ ددٔر   ا٪دن اهعربددٛ العا ددر، ٗٙعتٌددد   ال دداَ ا٪ٗي عوددٟ قٌٚتٔددا اهفِٚددٞ كٌددا  

ٙعترب ًّ كٍٓ كتب اهسةٝ اه ا ٚٞ اهد  هٔدرت   اه درْ اهعشدرّٙو ٗٓد٘   كهدو٘ن       

ٗٙستلٌى  رٗط اهلتابدٞ   اهودْ٘ ا٪دبدٛ اهفدين، ٓد ا ًٗد   هدم كثدارت         قصصٛ فين 

بعدددف كفلدددارٖ اهددد  هٔدددرت   ٧ًهفا دددٕ ٨ٗهدددٌٚا    اهشدددعر ادتدددآوٛ  عدددّ اهددددّٙ   

ٗالعت دددات اكهدد٩ًٚٞ كددذٞ كددرب٠   اهعدداا اكهدد٩ًٛ ٗا٪دن اهعربددٛ، ٨ٗ  ددااي      

ً ٘اُقفةددٕ  دددجة ادتدددي ستدددٟ ااْ، ثددٍ ك ددددر اهعدٙدد      دن ًدددّ ا٪دبددا١ ٗالفلدددرّٙ  كفلددارنٖ ٗ
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ٚ ر ٍٓ اه ا ٚددٞ كٌددا قدداَ الدد٧رد ا٪دٙددب كمحددد كًددني ب  دددار هددة ٕ اه ا ٚددٞ باهددٍ       ُهدد

اهصددشفٛ اهلا ددب الصددرٜ  بددرآٍٚ عبددد اه ددادر الددا ُٛ        دقدد سٚددا ٛ  ٗاهشدداعر اهِا 

ٞة سٚداٝ  ٗا٪دٙدب اهِافد  عبداس ستٌد٘د اهع داد ب  ددار           ب  دار هة ٕ اه ا ٚدٞ  قصد

 باهٍ  كُا و هة ٕ اه ا ٚٞ

سٚداٝ اهددكت٘ر طدٕ سسدني ٗآثدارٖ ا٪ در٠       باكجيدا   ٓ ا ٗحيسّ بِا كْ ُ ددَ  

 قبى   دٍٙ بعف د٘اُب هسة ٕ اه ا ٚٞ  ا٪ٙاَ و

بّ عوٛ بّ ه٩ًٞ    دارٙ  ارتداًيف عشدر ًدّ  دٔر  شدرّٙ       ٗهد طٕ سسني 

اغدددٞ ًدددّ ستاف دددٞ  غمبًدددّ الددد٩ٚد   قرٙدددٞ  اهلٚوددد٘    1889)ُددد٘فٌربا عددداَ اهجددداُٛ 

باهرًدد   ،ًدّ الد٩ٚد   1895 الِٚا  باهصعٚد الصرٜ ٗك ٚب   اهجاهجٞ ًّ عٌرٖ عاَ 

   ا٪بدو ٗكداْ ٗاهددٖ ٧ًهفدان    سدد٠  دركٞ اهسدلرو ٗكداْ        اه ٜ كطف٤ ُ٘ر عِٕٚٚ 

طٕ سسني ا٨بدّ اهسداب  بدني ث٩ثدٞ عشدر ٗهددان ٪بٚدٕ ٗا٨بدّ ارتداًيف بدني كسدد عشدر             

لتان قرٙتٕ، ٗسفظ اه رآْ اهلدرٍٙ قبدى اهعداَ اهتاهد  ًدّ عٌدرٖ       ٗهدان ٪ًٕو اهتشق ب

ًّ ال٩ٚد ٗقرك بعف اهلتب اهدتعدادان ه٩هتشداق بدا٪ ٓر ٗ ٓدب         1898  عاَ 

ًدّ الد٩ٚد ٗبعدد اهتشاقدٕ بدا٪ ٓر، ك د  حيردر اهددرٗس ِٓدانو           1913ا٪ ٓر   عاَ 

َ 1918ٞ  ثدر  ُشدا١ٓا عداَ    ثٍ  رن ا٪ ٓر ٗاهتشق بادتاًعٞ الصرٙٞ ا٪ٓوٚٞ اه ديد 

ٗٙ ٘ي عِٔا:  وووٗعرا كُٔا ًدرهٞ ٨ كالدارس ٗكسيف كْ ًٚا ٔا اهلرب٠ عِددٖ كْ  

اهدددرٗس اهدد  هددتو ٟ فٚٔددا هددّ  شددبٕ درٗس ا٪ ٓددر ًددّ قرٙددب كٗ بعٚددد، كْ اه دد٩ن  

ٌددني ٗسدددٍٓ بددى هددٚلْ٘ فددٍٚٔ ال ربشددْ٘،    ٌّ ٙلُ٘دد٘ا ًددّ الع هددهددٚلتوفْ٘  هٚٔددا  
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عددان ًّ ك شان اهعٌا٢ٍووو ٗعسٟ كْ ٙلُ٘٘ا ككجر 

ا1)

 و

ٗٓدد٘ كٗي ًددّ قدددَ  ددا كٗي رهدداهٞ  هودددكت٘راٖ   

ا2)

ُٗدداي  ددٔادٝ  اهدددكت٘راٖ    

اهعدد١٩، ٗادتدددٙر باهدد كر كْ ِٓددان  شددابٕ ا٪سددداخ َ بلتددان  كددر٠ كبددٛ 1914عدداَ 

اه  ًر بٔا كب٘ اهع١٩ العرٜ ًد  ا٪سدداخ اهد  ًدر بٔدا ٓد٘ كٌدا ه دب مبعدرٜ اه درْ           

اهعشددرّٙ

ا3)

َ ٗسصددى 1918ٗهددافر   بعجددٞ    بددارٙيف فتلددرز باهسدد٘ربْ٘ عدداَ   و

عودددٟ  دددٔادٝ  اهددددكت٘راٖ  ًِٔدددا، ٗعددداد    ًصدددر، فا صدددى باهصدددشافٞ ٗ   عِٚٚدددٕ       

ٗٓ ا ًا هدآٍ   وستاكران   كوٚٞ اادان ظاًعٞ اه آرٝ ثٍ كاْ عٌٚدان هتوم اهلوٚٞ

ِ      عِٚٚدٕ  ًِشٕ ه ب عٌٚد ا٪دن اهعربدٛ، ثدٍ      درٙٞ ٗكداْ  ًددٙران دتاًعدٞ اكهدل

 ٧ًهسان  او

)اه بٚٞ ٗاهتعوٍٚ ساهٚانا ثٍ ك تة ٗ ٙران  دا  العارا الصرٙٞ ٗاُتدن ب٘ ارٝ 

ا، ٗ دداسب عدددد ًددّ  راَ، ٗكدداْ ك ددٔر ٗ ٙددر  دد٘  ٗ ارٝ العدد   1952-1951ًددا بددني  

داًعدددات كٗرٗبدددا، ٗاهصددددٙق اذتٌدددٍٚ     ٕهددد  اهفلرٙدددٞ ًِشتٔدددا  دددٔادات اهددددكت٘راٖ  

هعوٌدٛ اهعربدٛ بدًشدق ثدٍ ر٢ٚسدان جملٌد        ٗكاْ ًّ كعرا١ اجملٌد  ا لستشرقٛ  ًإُ 

 اهوغٞ مبصر ٗ غى ًِصب ر٢ٚيف اهوذِٞ اهج افٚٞ دتاًعٞ اهدٗي اهعربٚٞو

ٔدا  ِبٚا تٔر طٕ سسني بلتابٞ اهعدٙد ًّ ال٧هفدات   ا٪دن ٗاه صدٞ ًٗدّ    

 فٌٚا ٙوٛ:

                                                           

 

ا1)

 و4ا١ اهجاهح، ص: َ، ادت2111، هلِا٦: ًلتبٞ  سساْ كٙار )ًاٙ٘ا األيامسسني، طٕ،  

 

ا2)

 و7، اه آرٝ: دار ا٨عتصاَ، ص: اجلرمية واإلدانةر ق، دابر، طٕ سسني:  

 

ا3)

 و7َ، ص: 1952، اه آرٝ: دار العارا، كٙار )ًاٙ٘ا مع طه حسنياهلٚابٛ، هاًٛ،  
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 ٛاهشعر ادتآو   

  ا ًِدٕ فصدى   كتان اهسِٞ الاكٚٞ، سد   ا٪دن ادتآوٛ: ٗقاي عِٕ:  ٓ ا 

ٗكثبة ًلإُ فصى ٗككٚفة  هٕٚ فص٘ي ٗغة عِ٘إُ بعف اهتغٚة

ا1)

 و

 ث٩ثٞ زتوداتا سدٙح ا٪ربعا١( 

 قادٝ اهفلر 

 ٝث٩ثٞ كداا١ا عوٟ ٓاًش اهسة( 

 ِٕكبٛ اهع١٩   هذ  ً 

 التِيب  ً 

 كسادٙح 

 َث٩ثٞ كداا١ا   ا٪ٙا( 

 ٪ره ٘ ٪نيِٚٚثٗ ردٍ بعف آثار ا٪دن اهُٚ٘اُٛ كلتان ُ اَ ا 

 ْٗآ ٞ اهُٚ٘ا 

 ْشف شتتارٝ ًّ اهشعر اهتٌجٚوٛ عِد اهُٚ٘ا  

      فوسددفٞ ابددّ  ودددْٗ: رهدداهٞ  اهدددكت٘راٖ  باهفرُسددٚٞ    اهسدد٘ربْ٘  ر ٔددا

    اهعربٚٞ ستٌد عبد اهلل عِاْ

 ٍٙدرٗس اهتارٙ  اه د 

                                                           

 

ا1)

 و4َ، ص: 1927، 15، اه آرٝ: دار العارا، ط/يف األدب اجلاهليسسني، طٕ،  
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 ًست بى اهصشافٞ   ًصر 

 ْعجٌا 

 ِٖ٘عوٛ ٗب 

 رسوٞ اهربٚ  ٗاهصٚف 

َ، ٗكعوِدة ا٪ًدٍ التشددٝ عدّ ًِشدٕ      ٩1965دٝ اهِٚى عداَ  هفر طٕ سسني ب 

  زتداي س د٘ق    1973َدا٢ا ٔا اهتلريٚٞ   اهعا ر ًدّ كداُْ٘ ا٪ٗي )دٙسدٌربا    

 عوٟ عدٝ د٘ا٢ا ك ر٠و ٕسص٘هاكُساْ، باككافٞ    

َ عددّ عٌددر  1973/  شددرّٙ ا٪ٗي )ككتدد٘برا  28 دد٘  طددٕ سسددني ٙددَ٘ ا٪سددد    

 عاًانو 84ُآا 

اهسددةٝ: اهسددِٞ، اهسددةٝ: اه رٙ ددٞ، اهسددةٝ: اذتاهددٞ اهدد  ٙلددْ٘ عوٚٔددا اكُسدداْ  

ٗغددةٖ، اهسددةٝ: اهسددةٝ اهِب٘ٙددٞ، ٗكتددب اهسددةٝ: ًدد  ٘ ٝ ًددّ اهسددةٝ مبعِددٟ اه رٙ ددٞ  

ٗكد ددى فٚٔددا اهغدداٗات ٗغددة  هددم ٙ دداي: قددركت هددةٝ فدد٩ْ:  ددارٙ  سٚا ددٕ ٗادتٌدد :   

 ٘هٚطوهة ٗ هم طب ان لعذٍ اه

ةٙدٞ، ٗٓدٛ قصدٞ سٚداٝ  دلب ٙلتبٔدا       غٗهوسةٝ قسٌاْ: اهسةٝ كٗ اهسدةٝ اه 

غدةٖ، ٗاهسدةٝ اه ا ٚدٞ: ٗٓدٛ قصدٞ سٚداٝ  دلب ٙلتبٔدا بِفسدٕ عدّ ُفسدٕ             لب 

ٗٙسذى ك بارٖ ٗٙ كر كٙاَ سٚا ٕ ًٗا ٙت ثر ًّ ب٣ٚٞ ٗكها  ٝ ٗك ددقا١ ًٗدا ِٙ بد     
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قداً٘س كٗكسدف٘رد اهسدةٝ      ُفسٕ ًدّ  يداْ ٗع ٚددٝ ًٗبداد٥ سٚ٘ٙدٞ كٌدا ٙعدرا        

 و اه ا ٚٞ  ب ُٔا كتابٞ  لب هتارخيٕ ٗقصٞ سٚا ٕ ب وٌٕ

 ٗٙ ٘ي حيٟٚ  اًٛ:

بى ٓد٘ طدط    – كدن اهسةٝ ُ٘  ًّ كُ٘ا  ا٪دن ٗفر  ًّ فرٗ  اهِجر ا٪دبٛ 

ًددّ كطدداط ا٪دن اه صصددٛ ٙتدد٘فر فٚددٕ اهلا ددب عوددٟ هددرد قصددٞ  ددلب ًددا فدد ْ        

ٗ ْ حتددخ   –دبدٕ كدن اهسدةٝ اه ا ٚدٞ    حتدخ عّ  ا ٕ ًٗا ًدر ًعدٕ ًدّ سد٘ادخ ف     

عّ غةٖ فٔ٘ كدن اهسةٝ ال٘ك٘عٚٞ ٗ  ساهني ف٩بد   كدن اهسةٝ 

ا1)

 و

ٗحيسّ بِا كْ ُبني اهفرق بني اهسةٝ اه ا ٚٞ ٗاهتارٙ  قبى ُ رٝ عابرٝ عودٟ  

ّ اهتارٙ    عددٝ كًد٘ر ًِٔدا: كْ اهسدةٝ     اهسةٝ اه ا ٚٞ كٌا ختتوف اهسةٝ اه ا ٚٞ ع

اه ا ٚٞ  عتٌد عوٟ  كدرٝ ف دط ٗقدد  سد ط بعدف ا٪ دٚا١ عِدد اهتد هٚف ٗ فردى عدّ           

ال٘ث٘قددٞ بعرددٔا اا ددر ٗكًددا اهتددارٙ  فٔدد٘ ٙعتٌددد عوددٟ اه٘ثددا٢ق اهعوٌٚددٞ ٗاهشددٔادات  

ا  عددد الدد كرات ٗاهدد كرٙات، ٗاهًٚ٘ٚددات، ٗا٨ع افددات، ٗاهرهددا٢ى ًددّ اهسددةٝ    ٌِددٚب

 ا ٚٞواه 

ٗددددددت كتابددددٞ اهسددددةٝ اه ا ٚددددٞ   ًع ددددٍ ك ددددلا ا   ا٪دن اهعربددددٛ ًِدددد   

  ٨ بعدد طود٘  فذدر اكهد٩َ، ٗبددك      اهعص٘ر اه ديٞ ٗا  ّ و  عوٚٔا اهشع٘ن ا٪ در٠ 

 دد٘طٔا   ا٪دن اهعربددٛ ًِدد  اهعصددر اه دددٍٙ كٌددا كدداْ عددرن ادتآوٚددٞ ٙفتلددرْٗ     

ٔدرت بشددلى اهلتابدٞ ٗاهتدددّٗٙ     بد كر ًدد ثر كهد٩فٍٔ ٗكٙددأًٍ ٗكُسدابٍٔ ٗهلِٔددا ه   

                                                           

 

ا1)

 و34، بةٗت: دار اهفلر اهعربٛ، ص: أديبًا ناقدًا :طه حسنيٟ،  اًٛ، حيٚ 
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اه ددرْ ا٪ٗي ًددّ ا ذددرٝ ُٗ ددى الدد٧رد ارت ٚددب اهبغدددادٜ   كتابددٕ   ددارٙ  بغددداد    

َا، ٗ  ا٪دن اهعربدددٛ كٙردددان ًدددا  656ٓدددد / 36اهسدددةٝ اه ا ٚدددٞ هسدددوٌاْ اهفارهدددٛ ) 

ياثددى طددا ز اه  ددٞ اه ا ٚددٞ، ف ددد كتددب اهلتددان هددةٍٓ اه ا ٚددٞ ٗهلددّ ًع ٌٔددا        

َا 873ٓددد / 261ٗ ددردٍ اهفٚوسدد٘ا سددِني بددّ  هددشاق )التدد٘فٟ    ب رٙ ددٞ ًدد٘داٝ  

ٕ     ٨ن٘فصدد ًٗددّ الدد كرات ًدد كرات ا٪ًددة    وًددّ ٧ًهفددات ددداهِٚ٘س ٗهددة ٕ ٗ دد ثر بدد

ٓددا عدّ طرٙدق كتابدٕ  ا٨عتبدار  ًٗد كرات       584اهعربٛ كهداًٞ بدّ ًر دد )التد٘فٟ     

ٚدب  اهفرى بّ ًرٗاْ الت٘فٟ كٗاهدط اه درْ اهجاهدح ا ذدرٜ، ٗكتدب كمحدد بدّ طب       

اهسر سدددٛ  ك بدددار هدددة العتردددد بددداهلل ًدددّ ًدِٙدددٞ اهسددد٩َ    ٗاقعدددٞ اه ددد٘اسني     

ٓددا  324بفوس ني ثٍ اُصرافٕ عِٔا  ٗكتدب كبد٘ اذتسدّ كمحدد بدّ دعفدر )التد٘فٟ        

 ًا  آدٖ ًّ كًر العتٌد عوٟ اهللو

 ٕ ٗ دردٍ اكًداَ كبد٘     وًّٗ اه ادٍ اه ا ٚٞ ًا  ردٍ اهشاعر عٌارٝ اهٌٚين هِفسد

ٓدددددا اهسددددةٝ  دددد٣ٚان عددددّ ُفسددددٕ   كتابددددٕ  ًشددددارن  515هددددٛ )التدددد٘فٟ ساًددددد اهغاا

ٓدددا رهدداهٞ  هفتددٞ اهلبددد   ُصددٚشٞ   598اهتذددارن  ٗكتددب ابددّ ادتدد٘ ٜ )التدد٘فٟ   

ٓددا  638اه٘هد  ٗ كر فٚٔا عّ ُفسٕ، ٗكهف ابّ عربٛ ستٛ اهدّٙ كبد٘ بلدر )التد٘فٟ    

         ٔ اُٛ رهددداهٞ  ًِا دددشٞ اهدددِفيف  ٙلتدددب فٚٔدددا عدددّ ُفسدددٕ، ٗكتدددب اهعٌددداد ا٪ دددب

ٓدددا هوسددوٞ ًددّ الدد كرات   زتودددات عدٙدددٝ، ٗٓددٛ هلتابددٕ  اهددربق       597)التدد٘فٟ 

اهشاًٛ  ٗغةٓا، ٗكتب ًا  ٔدٖ ًدّ ا٪سدداخ، ٗكتدب اه اكدٛ اهفاكدى )التد٘فٟ       

ٓددا اهًٚ٘ٚددات اهد   سددٌٟ بالتذدددات، ٗقددد  دردٍ هِفسددٕ ابدّ سدداَ ا٪ُدهسددٛ      566

  ا٪هدف ٗاا٨ا ، ٗكتدب هسداْ     ق اذتٌاًٞ٘ٓدا   كتابٕ اهشٔة  ط456)الت٘فٟ 

ٓدا   كتابٕٚ  اكساطٞ    دارٙ  غرُاطدٞ  ٗ ُفاكدٞ    776اهدّٙ ارت ٚب )الت٘فٟ 
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ٓددا رسوتدٕ ًدّ    1141ادتران  عّ ُفسدٕ ٗٗ دف ال در٥ الد٧رد ا٪ُدهسدٛ )التد٘فٟ       

ا٪ُدددهيف   ادتدداك ا٪ٗي ًددّ كتابددٕ  ُصدد  اه ٚددب ًددّ غصددّ ا٪ُدددهيف اهرطٚددب ،       

ٓدددا رس٩ ددٕ ًٗراهدد٩ ٕ   كتابددٕ  اهتعرٙددف بددابّ  818)التدد٘فٟ ٗ كددر ابددّ  ودددْٗ 

  ودْٗ ٗرسوتٕ  رقان ٗغربانو

كًدددا اهسدددةٝ اه ا ٚدددٞ   ا٪دن اهعربدددٛ اذتددددٙح فِذدددد  ر دددٞ عودددٛ با دددا      

هدددددتني  دددددفشٞ   كتابدددددٕ  ارت دددددط  َا هِفسدددددٕ سددددد٘اهٛ 1893ًبدددددارن )التددددد٘فٟ 

تابٕ   شٔٚد ا٪ ٓاْ بسرٙٞ اهت٘قٚ ٚٞ  ٗاهسةٝ اه  كتبٔا ستٌد عٌر اهتُ٘سٛ   ك

َا 1894ٗاهسدددةٝ اهددد  كتبٔدددا عبدددد اهلل اهِددددٍٙ )التددد٘فٟ  بددد٩د اهعدددرن ٗاهسدددٚ٘داْ  

ٗاهسددةٝ اهدد  كتبٔددا ا٪هددتا  عبددد اهددرمحّ  ددلرٜ     سددٕ   كتابددٕ  كدداْ ٗٙلددْ٘    هِف

َا هِفسددٕ 1953فتشدددخ عددّ  ٘فددٕ ًددّ اجملتٌدد  ٗكتددب ستٌددد كددرد عوددٛ )التدد٘فٟ  

  ر ٞ   بر  عشرٝ  فشٞ   آ ر كتابٕ    ط اهشاَ و

كرات كمحدددد كًدددا الددد ركات   اهِصدددف ا٪ٗي ًدددّ اه دددرْ اهعشدددرّٙ فٔدددٛ ًددد   

َا ٗباككدافٞ     هدم قدد كتدب كدجة ًدّ ا٪دبدا١        1963ه فٛ اهسدٚد با دا )التد٘فٟ    

ِٔا بعددف كتبددٕ ًِٗٔددا  اهسدداق عوددٟ اهسدداق فٌٚددا ٓدد٘ كددٌفصدد٨٘ن ًددّ اه ادددٍ اه ا ٚددٞ 

َ  1888اهفارٙدداق  هفددارس كمحددد اهشدددٙاق )التدد٘فٟ     ٓدد ٖ اه ادددٍ   َا ٗاهدد   عددد كقددد

ا ٕ اه  ُشر ٔا زتوٞ  ادتاًعٞ  ٗكتب كمحد  د٘قٛ  اه ا ٚٞ، ٗكتب  اي اهدّٙ سٚ

َا هةٝ سٚا دٕ   ً دًدٞ دٙ٘اُدٕ ا٪ٗي، ٓلد ا  دردٍ اهآداٜٗ هِفسدٕ        1932)الت٘فٟ 

 َو1929  فص٘ي ٗرها٢ى ستٟ هٔرت اهسةٝ اه ا ٚٞ ه ٕ سسني:  ا٪ٙاَ   عاَ 

ٞ ادتدداك ٙتلددْ٘ ٓدد ا اهلتددان ًددّ ث٩ثددٞ كددداا١ فددتٍ   دددار         ا٪ٗي كتابددان هددِ
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َ قبٚى ٗفا ٕ ٗعرض اهددكت٘ر طدٕ   1972َ ٗاهجاهح هِٞ 1939َ، ٗاهجاُٛ هِٞ 1929

سسدني فٚدٕ سٚا ددٕ، بداهرٙف الصددرٜ ثدٍ   اه ددآر بدا٪ ٓر ثددٍ   بدارٙيف، بادتاًعددٞ       

 ذربٞ اه ا ٚٞ ٗا٨دتٌاعٚٞوتٗا٪ا، ٗاهفرح ٗاه

كًا ادتاك ا٪ٗي فٚتشددخ فٚدٕ طدٕ سسدني عدّ طف٘هتدٕ ٗاهرٙدف الصدرٜ، ٗ          

١ اهجدداُٛ ٙتشدددخ عددّ الرسوددٞ اهدد  اًتدددت بددني اهتشاقددٕ بددا٪ ٓر ٗ ددرد عوددٟ       ادتددا

ًِددآر ا٪ ٓددر ٗ ددٚ٘ ٕ ُٗ دددٖ اهدددا٢ٍ  ددٍ ٗستددٟ اهتشاقددٕ بادتاًعددٞ ا٪ٓوٚددٞ، ٗ          

ادتدددا١ اهجاهدددح ٙتشددددخ عدددّ اهدراهدددٞ   ادتاًعدددٞ ا٪ٓوٚدددٞ ثدددٍ هدددفرٖ    فرُسدددا         

وٚددا ثددٍ ع٘د ددٕ اهوٚسداُيف ٗاهدددكت٘راٖ ٗدبوددَ٘ اهدراهدات اهع   ددٔادات ٗسصد٘هٕ عوددٟ  

 ا اهلتددان ٙتدد كر طددٕ سسددني     دد   ًصددر ك هددتا    ادتاًعددٞ، ففددٛ ادتددا١ ا٪ٗي     

ب٣ٚتٕ اه  ٗهد ٗ رعر  فٚٔا فٚشدثِا عّ اه صب اه ٜ كاْ ٙ َ٘ كًإً ٗاه ِداٝ اهد    

 كاُة ٗرا١ اه صب سِِٚان     كر٠ طف٘هتٕو

  اهشدم     ا كاْ قد ب ٛ هٕ ًّ ٓد ا اه٘قدة  كدر٠ ٗاكدشٞ بِٚدٞ ٨ هدبٚى        

فٚٔددا، ف طددا ٓددٛ  كددر٠ ٓدد ا اهسددٚاز اهدد ٜ كدداْ ٙ ددَ٘ كًاًددٕ ًددّ اه صددب، ٗاهدد ٜ ا  

ٙلّ بِٕٚ ٗبني بان اهدار  ٨   د٘ات قصدار، ٓد٘ ٙد كر ٓد ا اهسدٚاز ك ُدٕ رآٖ كًديف         

ٙدد كر كْ قصددب ٓدد ا اهسددٚاز كدداْ كطدد٘ي ًددّ قاًتددٕ، فلدداْ ًددّ اهعسددة عوٚددٕ كْ            

ٚاز كدددداْ ً  بددددان ك طددددا كدددداْ ٙتل دددداٖ    ًددددا ٗرا١ٖ، ٗٙدددد كر كْ قصددددب ٓدددد ا اهسدددد

ًت٩  ان، فوٍ ٙلّ ٙست ٚ  كْ ِٙسّى   ثِاٙاٖ، ٗٙد كر كْ قصدب ٓد ا اهسدٚاز كداْ      

يتد ًّ مشاهٕ    سٚح ٨ ٙعوٍ هٕ ُٔاٙٞ، ٗكاْ يتد عّ يِٕٚ    آ در اهددُٚا ًدّ    

تٔدٛ    قِداٝ   ِٓ ٖ اهِاسٚٞ ٗكاْ آ ر اهددُٚا ًدّ ٓد ٖ اهِاسٚدٞ قرٙبدان; ف دد كاُدة         

 ددد ثة  –كٗ كدددى    ٚاهدددٕ   –سدددني   ددددًة بدددٕ اهسدددني، ٗكددداْ  دددا   سٚا دددٕ     عرفٔدددا
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ع ٍٚ 

ا1)

 و

كٌا ٙتشدثِا   ٓد ا ادتدا١ عدّ   ٘ دٕ ا٪ربعدٞ عشدر ٗكًدٕ ٗكبٚدٕ ٗعدّ ُفسدٕ           

كٚدددف سندددّرَ عوٚٔدددا كدددجة ًدددّ كهددد٘اْ اه عددداَ ٗاهشدددران ٗاهوعدددب بسدددبب ف دددد بصدددرٖ   

اهددد ّٙ كددداُ٘ا  ٗحيددددثِا عدددّ سسدددّ اهدددتٌاعٕ    زتوددديف اه صددداس ٗٗعدددظ اه٘عددداه   

بٚة كبٕٚ بعد  ٩ٝ اهعصدر ٗ د٩ٝ اهعشدا١ ٗحيددثِا عدّ اهلتدان اهد ٜ        جيتٌعْ٘   

 عودٍ فٚددٕ اه ددرآْ ٗاذتفوددٞ اهدد  كقأًددا كبدٖ٘ مبِاهددبٞ  ددتٍ اه ددرآْ اهلددرٍٙ ٗغددة  هددم   

ٗبادتٌوددٞ كْ ادتددا١ ا٪ٗي ٙشددتٌى عشددرّٙ فصدد٩ن حيدددثِا طددٕ سسددني عددّ د٘اُددب         

٪ ٓدر ٗاه دآرٝ هلدٛ ٙبددك سٚداٝ ددٙددٝ ِٓدان كًدا         سٚا ٕ اللتوفدٞ قبدى  ٓابدٕ    ا   

-1913ادتا١ اهجاُٛ   ا اهلتان فٚشتٜ٘ كٙران عشرّٙ فص٩ن ٗٙشٌى ف ٝ ًا بدني  

َ، ٗٓدد ا ادتددا١ ٓدد٘ عبددارٝ عددّ اذتدددٙح عددّ     1939َ،   رٙبددان ٗ    دددارٖ عدداَ  1918

   ٍ اهددٙين   هةٝ سٚا ٕ   ا٪ ٓر ٗاه آرٝ فعرض عوِٚا  ٣ٚان ًّ  د٘اطرٖ ٗ و ٚدٕ اهعود

ٗاهِشد٘ ٗاهصددرا ٗالِ ددق ٗاهف ددٕ ٗ دد٣ٚان ًددّ ا٪دن ٗٙصددف فٚددٕ باهتفصددٚى سٚا ددٕ  

ٗجتربتددٕ   اهددتعوٍ عٌدد٩ت قاهددٚٞ ٗحيدددثِا اهلا ددب عددّ اهتعوددٍٚ   ا٪ ٓددر ٗ ٚبددٞ   

كًوٕ فٕٚ كٌا حيدثِا عّ الشاٙ  س٘ي درٗس اهِشد٘ ثدٍ بددك يٚدى    درٗس اهشدٚ       

 ٕ ًٗدداي    درٗس ا٪دن اهدد  كدداْ ٙو ٚٔددا   ستٌددد عبدددٖ اهدد  كدداْ ٙسددٌعٔا ًددّ ك ٚدد

 اهشٚ  اهسٚد الر فٛ ٗٙ ٘ي:

فٌٚدا ٨ حيدب    ا تد كدٚق اهفتدٟ بدا٪ ٓر ٗكٓودٕ ٗعٚا دٕ   اه دآرٝ، غارقدان        

ً صٟ عٌا  شٕٔٚ ُفسٕ ٗٙتشرق  هٕٚ قوبٕ 

ا2)

 و

                                                           

 

ا1)

 و4َ، ادتا١ ا٪ٗي، ص: 2111، هلِا٦: ًلتبٞ  سساْ، كٙار )ًاٙ٘ا األيامسسني، طٕ،  

 

ا2)

 و174َ، ادتا١ اهجاُٛ، ص: 2111، هلِا٦: مبلتبٞ  سساْ، كٙار )ًاٙ٘ا األيامسسني، طٕ،  
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ٓددد ا ًٗددد   هدددم قددداي كُددد٘ر ادتِددددٜ ٗا دددفان  ٙددداٖ ٗاه سددد٘ٝ اه٩ عدددٞ   كتابدددٕ  

  ٓر ٗاهعوٌا١ اهلبار   ٓ ٖ ادتاًعٞ: ا٪ٙاَ  هشاْ ا٪

 كًدا ً٘قدف اهدددكت٘ر طدٕ ًدّ ا٪ ٓددر ف دد كداْ  ددران كودٕ: ف دد كراد كْ ِٙددت ٍ         

ًّ ً٘قف اهعوٌا١ ًّ كتابٕ    اهشعر ادتدآوٛ  فشٌدى عودٟ ا٪ ٓدر محودٞ قاهدٚٞ       

ني كهدد  ٕ   اًتشدداْ اهعالٚددٞ، ًٗددرٝ ٗهالددٞ، محددى عوٚددٕ ًددر ني ًددرٝ ل٘قفددٕ ًِددٕ سدد

ٚذٞ ً٘قفٕ ًّ كتان اهشعر ادتآوٛ ك ر٠ ُت

ا1)

 و

َ 1972فصدد٩ن ٗ    دددارٖ عدداَ   21ٗكًددا ادتددا١ اهجاهددح اهدد ٜ حيتددٜ٘ كٙرددان    

َ، 1922َ    هدِٞ  1911قبٚى ٗفا دٕ فٚسدتٌر   ٗ دف  داسبٕ   اهفد ٝ ًدّ هدِٞ        

سٚدددح جتددداٗ  ث٩ثدددني ًدددّ عٌدددرٖ، فٚتشددددثِا اهلا دددب عدددّ ا٪ ٓدددر ٗعدددّ هددد ٘طٕ       

سدددخ فٌٚددا بعددد، ٗاهتشاقددٕ بادتاًعددٞ الصددرٙٞ ٗٙتدد كر فرددى  اًتشدداْ اهعالٚددٞ ًٗددا 

 ٛ اهسٚد عبد اهعاٙا داٗٙش ٗقاي عٌِٔا:ف ه

 ووووكْ ه فددٛ اهسددٚد ا ٙددرض قددط عددّ ٓدد ٖ اهفصدد٘ي ٗهدد٘ قددد ركددٛ عِٔددا ٗعددّ 

بعرٔا، هتشدخ  هٕٚ فٚٔا، ٗٓ٘ اه ٜ كاْ كجةان ًا ٙشذ  اهفتٟ فٚتِب  هٕ ًرٝ ب ُٕ 

 ًدّ فرُسدا ٗٙ د٘ي هدٕ ًدرٝ ك در٠، كُدة        ة  فد٘هت هٚلْ٘ ً٘كعٕ ًّ ًصر ًّ ً٘كد 

كبدد٘ اهع٢٩ِددا، ٙتعٌددد  ثبددات ا٪هددف ٗاهدد٩َ عوددٟ رغددٍ اككددافٞ   اهددٍ كبددٛ اهعدد١٩،           

ٙردددشم ٗٙفدددرق   اهردددشم سدددني ٙدددر٠  ِّلدددر اهفتدددٟ هوذٌددد  بدددني اككدددافٞ ٗكداٝ          

 اهتعرٙفو

ٗك دددب  اهفتدددٟ كا بدددان بفردددى ٓددد ّٙ اهدددردوني: ه فدددٛ اهسدددٚد ٗعبدددد اهعاٙدددا        

                                                           

 

ا1)

 و246، اه آرٝ: دار ا٨عتصاَ، ص: ه حسنيحماكمة فكر طادتِدٜ، كُ٘ر،  
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داٗٙش 

ا1)

 و

ٗٙتشدثِا   ٓ ا ادتا١ عّ اهتعدادٖ هوسفر    فرُسا ٗعّ قصٞ سب بِٚدٕ  

َ، ٗعدّ سصد٘هٕ عودٟ  دٔادٝ     1917ٗبني  هد٘ اْ  اهفرُسدٚٞ اهد   اٗدٔدا فٌٚدا بعدد       

  اهدكت٘راٖ  ٗعّ ع٘د ٕ    ًصر هٚعٌى ك هتا  بادتاًعٞو

     ٗ ٝ ٗادتااهدٞ  كاْ طٕ سسني كدٙبان  ا كهدو٘ن كتدابٛ يتدا  باهس٩هدٞ ٗاه د٩

سٔ٘هٞ ٗاذت٩ٗٝ ف رٙ تدٕ   ا٪هدو٘ن ٓدٛ طرٙ دٞ اهتصد٘ٙر التتداب  كٌدا        هاٗاهدقٞ ٗ

اهتلدَ عدٝ ٗها٢ى   رهٍ اهص٘ر ٗ  دئا كاه رٙ ٞ اهتلرارٙٞ اه   ِد  عبار دٕ   

ٗاهدد ادا  ٗه ددد  دد ثر بادتدداسظ   كهددو٘بٕ اهدد ٜ كدداْ يٚددى    اه٘كدد٘ح         ،اهتتدداب 

 ٗاهتلرارو

هتباعدد باهِسدبٞ هِشدر كدداا١ اهلتدان ا جيعدى اهلتدان  ا        ٓ ا ًٗ   هدم كْ ا 

طاب  ٗاسد   طرٙ ٞ اهتعدبة فد  ا كداْ ادتدا١ ا٪ٗي ٗاهجداُٛ ٙغودب فٌٚٔدا كهدو٘ن         

اه صٞ ٗاهسرد ٗاه٘ ف، ٗادتا١ اهجاهح يٚى    اهو٘ن اهت رٙدر ٗال داي اهصدشفٛ    

 ، كٗ  اهصديب ، كٗ  اِٚبٗحتدثِا اهدكت٘ر بصٚغٞ اهغا٢ب فٚشة    ُفسدٕ عودٟ كُدٕ   د    

ا٪هفدداه اهعاًٚددٞ     ف اهغدد٩َ ، كٗ  اهفتددٟ ، كٗ   دداسبِا  كٌددا اهددتلدَ كٙرددان بعدد   

 ٓ ا اهلتانو

ٙعد اهدكت٘ر طدٕ سسدني را٢دد اهسدةٝ اه ا ٚدٞ، ٗٓد ا اهلتدان ٙعدد ك دٔر هدةٝ           

                                                           

 

ا1)

 و22، ص: 3، ًلتبٞ  سساْ، هلِا٦: كٙار )ًاٙ٘ا ز/األيامسسني، طٕ،  
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  ا ٚٞ   ا٪دن العا ر ٗدف  كجةان ًّ ا٪دبا١ هتسذٚى سٚا ٍٔ ُٗ دى جتدربتٍٔ     

هغدا ٍٔ ًدّ اهعربٚدٞ    اا رّٙ كٌا هفة ٓ ٖ كُ ار الستشرقني ٗ ٙآٍ    ُ ودٔا     

 و  اهعربٚٞ كٙران ٓ ا اهلتان ٓل ا    ولٚب

 

ٌ  األعالال م اهاكوددٛ،  ددة اهدددّٙ،     و1 َ ٢2112ددني، كٙددار )ًدداٙ٘ا    ٩، بددةٗت: دار اهعوددٍ هو

 و3د: واجمل

 َو1952، اه آرٝ: دار العارا، كٙار )ًاٙ٘ا مع طه حسنياًٛ، هاهل٩ُٚٛ،  و2

 دار ا٨عتصاَو :اه آرٝ ،اإلدانةواجلرمية ر ق دابر، طٕ سسني،  و3

 َ، ادتا١ ا٪ٗيو2111ًلتبٞ  سساْ، كٙار )ًاٙ٘ا  :، هلِا٦األيامسسني، طٕ،  و4

 َ، ادتا١ اهجاُٛو2111ًلتبٞ  سساْ، كٙار )ًاٙ٘ا  :، هلِا٦األيامسسني، طٕ،  و5

 َ، ادتا١ اهجاهحو2111ًلتبٞ  سساْ، كٙار )ًاٙ٘ا  :هلِا٦ ،األيامسسني، طٕ،  و6

 ، بةٗت: دار اهفلر اهعربٛوأديبًا ناقدًا :طه حسنيحيٟٚ،  ، اًٛ و7

 ، اه آرٝ: دار ا٨عتصاَوحماكمة فكر طه حسنيادتِدٜ، كُ٘ر،  و8

 


